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FIȘĂ CANDIDAT – DATE DE CONCURS 

 

Subsemnatul/Subsemnata (nume, iniţiala tatălui, prenume): ........................................................... 

cetățean 

[ ] român având CNP ................................................................... 

[ ] străin din ................................................... având CNP/Nr. Pașaport ........................................... 

prin prezenta doresc să mă înscriu la Concursul de Admitere la Facultatea de Matematică și 

Informatică, sesiunea......................... 2022 

 

 
 

Doresc să susțin proba scrisă* cu prezenţa fizică la: 

[ ] matematică 

[ ] informatică 

[ ] nu susțin proba întrucât beneficiez de facilitatea A 

 
 

*Proba scrisă se va susține în limba primei opțiuni din lista dvs. 

In cazul în care aveți în lista de opțiuni, specializări cu limbi de predare diferite de prima 

opțiune din lista dvs și/sau dacă beneficiați de facilitatea A, trebuie sa încărcați 

certificatele lingvistice corespunzătoare limbilor de predare. Documentele justificative 

încărcate: 

........................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

 

 
Solicit scutirea plății: 

[ ] taxei de înscriere (conform categoriilor precizate în Regulamentul de admitere al facultăţii) 

[ ] taxei de procesare (pentru categoriile care provin din plasament familial sau orfanii de ambii 

părinţi) 

deoarece ............................................................................................................................................. 

Document justificativ încărcat: ……………………………………………………………… 

 
 

Solicit să candidez pe un loc special alocat 

[ ] candidaților rromi la specializarea 

............................................................................................................................................................ 

[ ] absolvenților liceelor din mediu rural la specializarea 

............................................................................................................................................................ 

[ ] candidaților cu protecție specială (plasament) la specializarea 

........................................................................................................................................................... 

 

[ ] SRI 

Document justificativ incarcat:.......................................................................................................... 

 
 

 

Solicit să mi se calculeze media de admitere folosind următorul criteriu: 

 
1. [ ] Media de admitere = Nota de la proba scrisă 

 
2. [ ] Categoria A – Facilități 

Media de admitere = 10 

Premiu Concurs: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Document justificativ încărcat: 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. [ ] Categoria B – Facilități 

Media de admitere = (10 *1/2 + Nota de la proba scrisa * 1/2) 

Premiu Concurs: 



 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Document justificativ încărcat: 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Subsemnatul/subsemnata în calitate de candidat la admitere pentru programele de 

studiu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică - Universitatea Babeş- 

Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter 

personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către 

terți, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare - Regulamentul 2016/679/UE, 

Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior şi de către orice 

alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității 

acesteia. 

Subsemnatul/subsemnata în calitate de candidat la admitere pentru programele de 

studiu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică - Universitatea Babeş- 

Bolyai din Cluj-Napoca declar pe proprie răspundere ca toate documentele digitale/scanate 

depuse la dosar sunt autentice si sunt conforme cu cele originale. 

 

 

 
 

Data Semnătura 

…………………… ………………………… 


